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Estudos relacionados à mortalidade arbórea são fundamentais na compreensão da dinâmica
florestal,  principalmente  de  árvores  grandes  que  são  componentes  chaves  na  estrutura  e
composição  da  floresta.  Este  estudo  teve  por  objetivo  determinar  a  taxa  anual  de
mortalidade de árvores grandes em duas florestas na Amazônia Sul-Ocidental. Os estudos
foram  realizados  na  Reserva  Florestal  Humaitá  (RFH)  no  período  de  janeiro  de  2005  a
janeiro de 2008 e na Fazenda Experimental Catuaba (FEC) no período de janeiro de 2001 a
janeiro de 2008, ambas no leste do Estado do Acre. Em duas parcelas permanentes de 10
ha (500m x 200m) estabelecidas  predominantemente  em floresta  ombrófilas  abertas  com
bambu,  foram  demarcadas  subparcelas  de  25m  x  25m,  onde  todos  os  indivíduos  com
diâmetro à 1,3m do solo ≥ 50cm de diâmetro devidamente plaqueteados foram avaliados,
sendo a proporção  de  indivíduos  mortos  em relação  ao  número  originalmente  amostrado
utilizada para calcular  a  taxa anual  de mortalidade.  Na Reserva Florestal  Humaitá  a  taxa
anual de mortalidade foi  de 4,06%.ano-1,  enquanto na Fazenda Experimental  Catuaba foi
de 3,36%.ano-1, taxas estas, elevadas para os padrões amazônicos, mas típicas de florestas
existentes  nessa região da  bacia,  onde  o  predomínio  de  colmos  de  bambu (Guadua  ssp.)
influencia  a  estrutura  e  a  composição  florística  e,  portanto,  a  dinâmica  da  cobertura
florestal. Vale salientar que os valores médios de mortalidade podem ter sido influenciados
pela  seca  severa  ocorrida  na  região  em  2005,  quando  foram  observadas  muitas  árvores
mortas,  especialmente  na  Reserva  Florestal  Humaitá.  Como  as  árvores  grandes  são  as
principais responsáveis no estoque e processamento de carbono e desempenham um papel
crucial  na  concentração  desse  elemento  na  atmosfera,  o  monitoramento  das  mesmas
consiste  em  uma  estratégia  importante  para  a  determinação  de  padrões  na  dinâmica
florestal e na dinâmica de carbono. 
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